
 

 
ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020 

 
 

(papel timbrado da empresa) 
(declaração DENTRO do Envelope nº 01) 

 
 

 
Ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

(Razão Social da Proponente) ___________________________, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, com sede 
____________________________, por seu representante legal, DECLARA estar 
enquadrada como organização da sociedade civil (assinalar a opção correspondente à 
situação da empresa), na forma da Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014: 
 
[  ] entidade privada sem fins lucrativos que não distribui entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 
exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo 
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo 
de reserva. 
[   ] sociedade cooperativa prevista na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999: as 
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as 
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; 
as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação 
de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de 
atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. 
[    ] as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 
  
DECLARA igualmente que: 
 

I. A organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas 
no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014; 

II. Não há, no quadro de dirigentes da entidade: 
a. membro de Poder1 ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade 

da administração pública federal; e 

                                                        
1 Entende -se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do País que 
exerça atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, 
Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e 
Municipais, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder 



 

b. cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso; 

III. Não será contratado, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, 
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança do 
CAU/SC ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica 
e na lei de diretrizes orçamentárias; e 

IV. Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 
a. membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade 

da administração pública federal; 
b. servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança do CAU/SC, ou seu cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; e 

c. pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração 
pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei 
comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de 
bens, direitos e valores. 

 
Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora 
prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do 
certame licitatório. 
 
Local e data. 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo) 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                             
Judiciário e membros do Ministério Público. Não são considerados membros de Poder os integrantes 
de conselhos de direitos e de políticas públicas. 


